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periódusra jellemző hatalmas ragadozó fajoknak viszont hosszú idők óta 
kellett már az eljegesedés alatt is élniök, hogy a preglaciálistól számí
to t t  kifejlődésüknek te tőpontjá t  elérhessék. De erre utal még a barlangi 
medvénél k im utato tt gyakori kistermetűség is, amely jelenség a faj 
degenerálódásában leli magyarázatát. A  fauna korát tehát az eljege
sedés második feléhe , vagyis a szolütrei kultúra alsó részébe tehetjük. 
M ondanom sem kell, hogy a gyapjas orrszarvú és a barlangi hiéna, vala
mint a jávor szintén a glaciális kor mellett bizonyítanak.

A MAGYAR BARLANGKUTATÁS ÁLLÁSA AZ 1925. ÉVBEN.
írta: K a d i c  O t t o k á r  d r . 1

Több meddő és sivár esztendő után végre oly beszámolóval állhatok 
a tisztelt évzáró gyűlés elé, amely barlangkutató eseményekben vete
kedik a békebeli esztendőkben te t t  hasonló összefoglaló jelentéseimmel. 
Bekövetkezett végre az az idő, amely igazolja nem egyszer elhangzott 
buzdító szavaimat: csak k itartás  és türelem, eljön még az idő, amikor 
újból fölvehetjük munkásságunk e lejte tt fonalát s o tt  folytatjuk alkotó 
munkánkat, ahol a balsors rideg parancsára abba kellett hagynunk.

öröm m el jelenthetem, hogy régi pártfogóink újból felkarolták bar
langkutató ügyünket, s ennek következtében a letűnt év folyamán több 
barlangban ismét megindult a kuta tó  munka. Legyen szabad elsősorban 
ezekről a külső munkálatokról beszámolnom és pedig abban az időbeli 
sorrendben, ahogy azok egymás után következtek.

A  Büdöspest rendszeres felásatása. A m. kir. vallás- és közoktatás- 
ügyi Miniszter Ür Őexcellenciája kérésemre az előbbi évekhez hasonlóan 
erre az évre is 2,000.000 korona költséget engedélyezett arra a célra, 
hogy a barlangkutatás módszerébe egynéhány tanítványom at beavassam. 
Én erre a célra a Büdöspestet választottam  mint legalkalmasabb 
barlangot. A  nevezett kultuszminiszteri összegen kívül ennek a barlang
nak felásatása költségeihez még a következők járultak hozzá: A Miskolci 
Múzeum G álffy Ignác igazgató pártfogása révén 4,700.000 koronával: 
S oldos B éla dr. főispán és G álffy Ignác igazgató közbenjárására H odobay 
S ándor dr. polgármester pártfogása révén Miskolc város közönsége 
2,000.000 koronával; Ligethy B éla főjegyző kezdeményezésére Diósgyőr 
község közönsége 2,000.000 koronával és K eresztes V encel vasgyári fel
ügyelő gyűjtése révén Diósgyőr-vasgyár közönsége 1,100.000 koronával. 
Az ásatások céljaira eszerint, a kultuszminiszteri összegen kívül, amely

1 Előadta a Mh. F. T. Barlangkutató Szakosztályának 1926 januárius hó 23-án 
tartott évzáró gyűlésén.
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tanulm ányi célokra szolgált, összesen 9,800.000 korona költség állott 
rendelkezésemre. Ezeken a pénzadom ányokon kívül többen más irány
ban is tám ogatták  kutatásaim at. így K olba R óbert a diósgyőri pap iros
gyár tulajdonosa három ággyal felszerelt szobát engedett át kéthónapi 
o tt ta r tózkodásunk  idejére, R adó G ábor erdőfőm érnök pedig olcsó m unka
erőről és ju tányos élelmezésről gondoskodott.

Ilyen sokoldalú tám ogatás mellett a Büdöspestben július 3-ától 
augusztus 25-éig B ogsch L ászló és W agner J ános egyetemi hallgatók 
segédkezése mellett igen szép eredm ényt tud tunk elérni. Ez alkalommal 
a végső barlangszakasz kivételével, amely továbbra is érintetlen maradt, 
a barlang középső szakaszából az I. és II. réteget, a barlang délkeleti 
felét pedig fenékig kiástuk.

A  közel 6 m éter vastag barlangkitöltésnek rétegsora most m ár tel
jesen feltárva áll előttünk. Az itteni lerakodások 1 m vastag humusz
takaróból és 5 m vastag pleisztocén barlangi agyagból állnak. A  hum usz
takaró  alsó barna rétege igen gazdag neolitkorú kultúram aradványokat, 
em beri csontokat és állati konyhahulladékot, a pleisztocénlerakodás 
pedig két vékony kulturaréteget tarta lm az tele paleolitos szilánkokkal 
és jégkorszakbeli emlősök maradványaival. A  számos paleolitos szilánk 
között ez alkalommal több jobb megmunkálású kőeszközt is találtunk, 
ső t az alsó rétegből egy kis babérlevélhegy került ki, s ez kétségtelenné 
teszi, hogy az it t  képviselt kőipar a solutréenbe  tartozik.

A  Kecske-barlang részletes felmérése. A  Büdöspest felásatásával 
kapcsolatban B okor E lemér dr. választmányi tagtársunk a Kecske-barlang
ban végzett beható vizsgálatokat s ezt a barlangot az abaligetihez 
hasonlóan részletesen felmérte és térképezte . A  felmérő munka közben 
kitűnt, hogy ez a barlang sokkal hosszabb, mint azt első felmérése 
alkalmával megállapítottuk.

A  M exikói barlang felásatása. G álffy Ignác, a Miskolci Múzeum 
igazgatója e múzeum anyagi tám ogatásával lehetővé te tte , hogy H illebrand 
J enő dr. alelnökünk ifj. Saád A ndor orvostanhallgató segítőtársával az 
Óhuta ha tárában  levő Mexikói barlangban megkezdhesse az ásatást. 
A z  ásatás eddig számos pleisztocén em lőscsontot és több paleolitos 
kőszilánkot eredm ényezett. A  barlang felásatásának folytatása és a benne 
talált kőszilánkok korának tisztázása k ívánatos volna.

A z  Istállóskői barlang felásatása. A  negyedik bükkvidéki barlang, 
amelyben az idén ku ta tás  történt,  a szilvásváradi Istállóskői barlang. 
Ebben ismét H illebrand J enő dr. alelnökünk a M agyar N em zeti Múzeum 
Régiségtára megbízásából és 5,000.000 korona költségén foly tatta  éveken 
át végzett ásatásait. Törekvéseinek főcélja az ebben a barlangban levő 
nagyobb kiterjedésű pleisztocén tűzhely kiaknázása volt. Az elért e red
mény most is kielégítő, amennyiben ez alkalommal is több igen jelleg
zetesen megmunkált aurignaeien-kori paleolitos kőszerszám került a 
N em zeti Múzeum birtokába.
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A  Csákvári sziklaüreg kutatása. A letűnt év folyamán a napi
sajtóban ismételve az a hír te rjed t el, hogy Székesfehérvár közelében. 
Csákvár község ha tárában  nagykiterjedésű barlangot fedeztek fel. Erre a 
hírre szeptem ber 18-án Székesfehérvárra utaztam  s o t t  a Magyar Turista- 
Egyesület Székesfehérvári O sztályának lelkes tagjai: Sztankovits J ános 
városi gazdasági tanácsos, W eichhart V aldemár pénzügyi tanácsos és 
vitéz L áng István városi számvevő szívesen fogadtak és a barlanghoz 
elvezettek. Kiderült, hogy a híresztelt nagy barlang, a régóta ismert 
Báracháza , kisebb kiterjedésű sziklaüreg; barlangi kitöltésében a turisták 
emlőscsontokat találtak. Ennek a barlangnak rendszeres felásatása tervbe 
van véve.

A  Tapolcai barlang kutatása. A  Budapesti Egyetemi Turista-Egyesület 
ezévi vándorgyűlése alkalmából abba a kedvező helyzetbe ju to ttam , 
hogy a balatonvidéki Tapolcai barlangot meglátogathattam . A helyszínén 
tö r tén t  megállapodás szerint egy hétre  a kirándulás után, november hó 
7-én, a M agyar Turista-Egyesület 7 barlangkutató  tagjával, összerakható  
vászoncsónakkal s egyéb fölszereléssel újból felkerestük a barlangot 
s egy teljes éjszaka s félnap alatt a barlangot á tku ta ttuk  és felmértük. 
Ebben a m unkában a Tapolcai Barlang-Társulat részéről B erger K ároly,. 
a barlang gondnoka, szíves tám ogatásban részesített bennünket.

A  bakonyi barlangok bejárása. U gyancsak az ősszel sikerült egyik 
régi te rvem et megvalósítanom, amikor H áczky E gon magyargencsi föld- 
birtokos kíséretében sa já t  költségünkön beutaztuk a Bakony-hegységnek 
azt a részét, amely barlangokat re jt  magában. U tunka t részben vasúton, 
részben pedig gyalog te ttük  meg és pedig Pápa, Franciavágás, Szűcs* 
Bakonybél, Szentgál, Veszprém és Bodajk érintésével. U tunkon sikerült 
vagy 15 barlangról és sziklaodúról tudom ást szereznünk, ezek közül egy
néhányat fel is kerestünk. Egész utunkon élénk propagandát fejtettünk 
ki a bakonyi barlangok kutatása érdekében. A kutatások központjául 
leginkább Veszprém kínálkozik, m ert o tt L aczkó D ezső tankerületi fő
igazgató készséggel vállalta a bakonyi barlangok kuta tásának  szervezését. 
Elhatároztuk, hogy az ottani barlangok és sziklaüregek bejárását és té r 
képezését folytatjuk és a Gerence-puszta melletti O dvaskő  nevű barlang 
próbaszerű felásatását megkezdjük. Alapos kilátásunk van arra, hogy 
erre a célra a szükséges költségeket társadalmi úton betudjuk szerezni 
s ebben a barlangban cserkészek közreműködésével az ásatást meg
kezdhetjük.

Bakonyi kirándulásunk sikeréhez nagym értékben hozzájárult az a 
kedvező körülmény, hogy Pápán és Bakonybélen a bencésrend, Vesz
prém ben pedig a piaristarend főnöke rendházukban szívesen vendégül 
lá ttak bennünket. Veszprém ben ezenfelül több napon át S imon G yörgy dr. 
kanonok-prelatus úrnak hálóvendégei voltunk.

A  Baradla-barlang rendbehozása. Barlangjaink tudom ányos kuta tása  
mellett a le tűnt évben egyéb nagyjelentőségű barlangügyi eseményeink



A MAGYAR BARLANGKUTATÁS ÁLLÁSA AZ 1925. É V B E N 29

is voltak. Értem ezalatt az aggteleki Baradla-barlang rendbehozását és 
az  ebenseei barlangkutató kongresszuson való részvételünket.

A Baradlában az utolsó évtizedben, a fennálló súlyos gazdasági 
viszonyok miatt, a barlang gondozója, a M agyarországi Kárpátegyesület, 
alig tehe te t t  valamit. Ezért a barlang túristai berendezése mindjobban 
pusztulni kezdett: a levezető lépcsők meglazultak, a korlátok és a hidak 
korhadni kezdtek, a barlangi u ta t  az időnként kiömlő patak hordaléka 
eliszapolta, a barlang bejáratainál épült m enedékházak pedig düledezni 
kezdtek.

Ez a szomorú állapot a lá togatókra nézve immár veszedelmes kez
d e t t  lenni, azért Borsod, G öm ör és K ishont ideiglenesen egyesített vár
megyék főispánja S o ld o s  B é l a  dr. nem nézhette  tétlenül, hanem a kerület 
képviselőjével P u tn ok y  MóRiccal együtt ankéto t hívtak össze s ezen 
felhívták a vallás- és közoktatásügyi m. kir. miniszter úr figyelmét a 
barlang ta rtha ta tlan  állapotára. K le b e l s b e r g  K uno gróf kultuszminiszter 
ú r  szem előtt ta rtva  a Baradlának, mint nemzeti kincsnek, rendkívüli 
jelentőségét, elrendelte a barlang turistái és idegenforgalmi szem pont
ból való rendbehozását s erre a célra 650,000.000 korona rendkívüli 
segélyt engedélyezett. A munkálatok irányításával a miniszter úr 
S o ld o s  B é l a  dr. főispán urat bízta meg. ö  aztán a miskolci államépí
tészeti hivatal bevonásával hozzá is lá to tt a reábízott feladat végre
hajtásához.

A barlangban folyó m unkát szigorú terv  szerint J amrik K álmán 
miskolci építőm ester vezeti. A kultuszminiszter Ü r által engedélyezett 
összeg egy részéből eddig sikerült kb. 1800 folyóméter betonba rakott 
term éskőlépcsőt és 104 kisebb-nagyobb betonhidat építeni; ezenkívül 
2000 folyóméter vascsövet helyeztek el lépcsők és hidak mellé karfa 
gyanánt.M indezenm unkálatok  a nevezett összegből417,000.000K költséget 
em észtettek  fel. A z állami segélyen kívül a Baradlában folyó m unka javára 
Miskolc város hazafias közönsége 100,000.000 koronát ju t ta to t t .  A mis
kolci posta- és távirdaigazgatóság 170,000.000 kor. költséggel kb. 16 kilo
m éternyi telefonvonalat ép íte tt  a barlanghoz. A  népjóléti és m unka
ügyi m. kir. miniszter úr, szem előtt ta r tva  a barlang előtt építendő 
menház vízszükségletét, 185,000.000 koronát utalt ki arra, hogy Aggtelek 
község vízvezetéket kapjon. A  kereskedelemügyi m. kir. miniszter úr 
végül a barlangnak az idegenforgalomba való bekapcsolódása szem pontjá
ból a Putnok—Zádorfa lva—Aggtelek útvonalnak az állami utak sorába 
való felvételét és kiépítését ha tároz ta  el, sőt az ú t egyik szakaszának 
azonnal való karbahozását m ár el is rendelte.

A  barlang belsejének rendbehozása után következik a villanyvilá
gítás bevezetése, az aggteleki bejáratnál egy jól felszerelt menház, 
esetleg szálloda, a jósvafői bejáratnál pedig egy őrház és kisebb menház 
építése.

ö röm m el üdvözöljük a Baradlában folyó régen óha j to t t  nagy-
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szabású munkálatokat, m ert ezek hivatva lesznek ezt a legbecsesebb 
természetbeli kincsünket túristai szempontból megközelíthetővé tenni 
és az idegenforgalomba bekapcsolni.

A z  ebenseei barlangkutató kongresszus. A letűnt év másik ki
magasló barlangügyi eseménye a német és osztrák barlangkutatóknak 
Ebenseeben ta r to t t  vándorgyűlése volt. Erre a német barlangkutatók 
szövetsége, a H auptverband Deutscher Höhlenforscher, berlini vezető
sége a Barlangkutató Szakosztályt is meghívta. Báró N opcsa F erenc dr.r 
a m. kir. Földtani Intézet igazgatója fontosnak ta rtva  azt, hogy ezen 
a vándorgyűlésen Magyarország is képviselve legyen, 4,000.000 korona 
utiátalány kiutalásával lehetővé tette , hogy V igh G yula dr. kollégámmal 
Ebenseebe utazhassunk.

Rendkívül tanulságos kirándulásunk augusztus 30-tól szeptem ber 
7-ig ta r to t t  s nekünk magyar barlangkutatóknak igen fontos eredm é
nyeket hozott. A  kongresszus közgyűlése ugyanis elvben elhatározta, 
hogy a német barlangkutatók szövetsége a mi alakulandó barlangkutató 
társulatunkkal érdekközösségbe lép s megbízta a H auptverband vezető
ségét, hogy ebben az ügyben a magyar hivatásos barlangkutatókkal 
érintkezésbe lépjen.

A z érdekközösség célja a ném et és magyar barlangkutatókat 
egymáshoz közelebb hozni, közöttük baráti viszonyt fenntartani, N ém et
ország, A usztria és Magyarország barlangtani viszonyait kölcsönösen 
megismerni és egyesített erővel a barlangügyet tudom ányos és túristai 
szempontból propagálni.

Ennek a célnak elérésére a ném et és magyar barlangkutatók a 
következő teendőket tervezik: Kölcsönösen barlangkutató egyesületekbe 
tagul belépnek, folyóirataiba kölcsönösen közleményeket írnak, barlang
tani folyóirataival és dolgozataival csereviszonyba lépnek, felváltva 
német, osztrák és magyar városokban vándorgyűléseket, felolvasó elő
adásokat és kirándulásokat szerveznek s ezzel a nevezett országok 
barlangjai érdekében idegenforgalmat teremtenek.

Ezek volnának nagy vonásokban azok a teendők, amelyekről az 
ebenseei kongresszuson szó esett. Kiemelendő még az, hogy a létesí
tendő magyar barlangkutató társulat a Hauptverbanddal, tehát a ném et 
és osztrák barlangkutató egyesületek összeségével, mint egyenrangú 
és egyenjogú tag szövetkezik. A tárgyalások ebben az irányban a német 
és osztrák  barlangkutatókkal javában folynak s az alakulásban levő 
magyar barlangkutató társulat első teendői közé fog tartozni a leendő 
érdekközösség ügyének megfontolása.

A kongresszusi közgyűlés és a szakülések megtartása után követ
keztek a kirándulások. Szeptember 3-án H allstatton át O bertraunba, a 
kirándulások kiinduló helyére utaztunk. O nnan másnap meglátogattuk 
a Koppenbrülli barlangot s még ugyanaznap délutánján a Dachstein- 
hegység 1340 méter magas Schönbergalpe nevű menedékházhoz rándul-
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tünk, s onnan a Rieseneishöhle és a Mammuthhöhle nevű barlang- 
óriásokat bejártuk.

Ezzel mi magyarok kongresszusi szereplésünket be is fejeztük. 
A vándorgyűlés tervbe vette  még a Gasl-barlang és a Totesgebirge 
barlangjainak expedíciószerű kuta tását,  de ebben mi már csak azért 
sem vehettünk részt, m ert nem volt meg a szükséges felszerelésünk és 
a hozzávaló gyakorlottságunk. Ehelyett sokkal tanulságosabbnak ta r 
to ttuk  a hellbronni barlangmúzeum és az Eisriesenwelt felkeresését.

így tehát, elbúcsúzva ném et és osztrák  barlangkutató társainktól, 
szeptem ber 6-án Salzburgba utaztunk, o tt  meglátogattuk a hellbronni 
kastélyban elhelyezett barlangtani múzeumot. Salzburgból W erfenbe 
folytattuk utunkat, onnan még ugyanaznap felkapaszkodtunk a Tennen- 
hegység 1567 m éter magasságában épült barlangmenházhoz, innen másnap 
reggel bejártuk az Eisriesenwelt-nevű óriási jégbarlangot s leszállva 
W erfenbe, Bécsen át hazautaztunk.

Ebenseei kirándulásunk, mint már fennebb említettem, nekünk 
magyaroknak nemcsak azért volt fontos, m ert sokat lá ttunk és tanul
tunk, hanem főleg azért, m ert bennünket tisztelő és m unkánkat m eg
becsülő kultúrnemzet barlangkutató fiaival személyesen megismerked
tünk, velük m egbarátkoztunk s legfőbb barlangkutató szervükkel szűkebb 
viszonyba lépni készülünk. M unkásságunk elismerése jeléül a kongresszus 
m indkettőnket a barlangi medve plakettel tün te te t t  ki.

N ém et és osztrák  barlangkutató  társainktól azzal az elhatározással 
búcsúztunk el, hogy a német-magyar barlangkutató érdekközösséget 
ham arosan megkötjük s adott alkalommal a ném et meleg és szíves 
vendéglátást magyar vendégszeretettel viszonozzuk.


